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 با خدمات ترجمه شفاهی 

 

 ”هر مدرسه، هر کودک“

 

 ماموریت ما
در (  SFSSواحد خدمات پشتیبابا بد مبدرسبا و خبا بوا    

بخش آموزش ویژه متعهد است تا در حالی که دانش آموزان 

کنند، با همممرماری بما  های آینده خود را آماده می برای چالش

، دانش آموزان، همراران و شمرکمای LAUSDهای  خانواده

دیگر در بخش آموزش و تحصیل، موفقیت و تندرسمتمی همر 

تمریمن  دانش آموز را افزایش دهد و این کار را با ارائه دقمیم 

اطالعات، منابع، کمک و راهنمایمی در خصموآ آمموزش 

 ویژه انجام خواهد داد.

Beth Kauffman سرپرست همکار ، 

 بخش آموزش ویژه 

 ، مدیرAaron Jeffery کتر 
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 خدمات پشتیبانی مدرسه و خانواده 

(213) 241-6701  

 

 منابع والدین

http://achieve.lausd.net/sped 
 

 راهنماید والدین  ربار  خدمات آموزش ویژ 

این راهنما به صورت آنالین در وب سایت بخش آموزش ویژه موجود 

است و هدف از آن پاسخ به سواالت کلی درباره روند آموزش ویژه از 

 و حقوق والدین است. IEPجمله رویه ارجاع، ارزیابی، 

 های متداول پاسخ با پرسش

را  IEPهای متداول والدین درباره آموزش ویژه و روند  پرسش  پاسخ

 بیابید.

 

 (PRESSمنابع والدین برای همکاری و موفقیت  ا ش آموز  

 

های مختلف در  های والدین در مران یک تقویم مربوط به کارگاه

توانند با رجوع به وب سایت  شود. والدین می سراسر منطقه ارائه می

 ( FAMILIES) ها بخش آموزش ویژه و کلیک روی زبانه خانواده

 اطالعات بیشتر کسب کنند. 6701-241 (213)یا از طری  تماس با 

 

 

 

 ا اما( منابع والدین(

 (CACکمیتا مشاور  جامعا  

این کمیته، یک گروه مشاوره محدوده برنامه محلی آموزش 

( است که متشرل از والدین، SELPAویژه منطقه )

متخصصان و اعضای جامعه است که برای حمایت از دانش 

 کنند. آموزان ناتوان همراری می

 شود: جلسات ماهیانه در مران زیر برگزار می

 خدمات والدین و جامعا

  سالن کنفرا س
1360 West Temple St.  

Los Angeles,  CA 90026 

 

 تماس بگیرید.  3350-481 (213)برای اطالعات بیشتر با 

 

 بخش آموزش ویژ 

  رابط—جامعا والدین 

این جامعه اطالعات مربوط به فرصت آموزش والدین و منابع 

 دهد. جامعه را در اختیار والدین دانش آموزان ناتوان قرار می

 

LaTanya Tolanو رابط جامعا والدین ، متخصص 

(213) 241-5445 

 

 ( آموزش والدینMCDحکم تغییریافتا رضایت  

شوند. این  ها در پاییز و بهار در هر منطقه محلی ارائه می آموزش

دهد که  ها اطالعات اولیه را در اختیار والدینی قرار می آموزش

روند آموزش ویژه برای آنها تازگی دارد. برای کسب اطالعات 

تماس 6701-241 (213)به شماره  SFSSتوانید با  بیشتر، می

 بگیرید.

 کنیمما چا کار مد
 

 ر صورت بروز پرسش و/یا  گرا د  ربار  آموزش ویژ  و یا 

توا یم با شما کمک کنیم. بخش آموزش  فرز د خو ، مد IEP ربار  

 ویژ  متعهد است تا:

  به منظور افزایش درک و آگاهی درباره آموزش ویژه، اطالعات

الزم را در اختیار قرار دهد تا والدین بتوانند نقش بیشتری در روند 

 گیری درباره آموزش فرزند خود داشته باشند تصمیم

 های مربوط به برنامه  ها پاسخ دهد و/یا به نگرانی فوراً به پرسش

 ( رسیدگی کندIEPآموزش انفرادی )

 های والدین گوش فرادهد و به آنها در حل به موقع این  به نگرانی

 نگرانی کمک کند

  درباره نقش والدین اطالعات ارائه دهد 

 همراری بین کارکنان منطقه و والدین را آسان سازد 

  به سواالت مربوط بهIEP پاسخ دهد 

  طب  مندرجاتIEP درباره نیازهای مربوط به حمل و نقل کمک ،

 الزم را ارائه دهد

 آخرین اطالعات مربوط به آموزش ویژه را در اختیار قرار دهد 


